El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels parcs científics més importants d'Europa. Creat per la Universitat
de Barcelona el 1997, el PCB va ser el primer parc científic a Espanya i avui és una referència internacional per a
la promoció de la innovació amb més de 2.000 professionals. El PCB és actualment la llar de tres instituts
d'investigació i prop de setanta empreses i altres organitzacions. El PCB està interessat en acollir dins l’Àrea de
Comunicació un /una:

Estudiant del Màster en Comunicació Científica en pràctiques

Mitjançant la signatura d’un conveni de pràctiques entre l’estudiant, l’entitat i el PCB participarà als
següents projectes en marxa dins l’Àrea de Comunicació del PCB:
• Creació d'un portal web per comercialitzar i donar visibilitat interna i externa als Serveis Científics i
Plataformes Tecnològiques del PCB.
• Elaboració d'un manual de protocol de xarxes socials específic pel PCB .
Així mateix, l’estudiant també participarà en altres àmbits de treball de l’Àrea:
Gestió de la informació
• Seguiment de l'actualitat diària als mitjans i webs institucionals de referència
• Recerca d'informació per a l'elaboració de notícies d'entitats PCB i institucionals
Redacció de notícies web
• Redacció de notícies, tant institucionals (programa de difusió de la ciència) com de les entitats ubicades
al PCB
• Traducció al castellà de les notícies i coordinació de la traducció a l'anglès
• Preparar, redactar i enviar informació sobre l'actualitat institucional i de les entitats ubicades al PCB per
a les revistes, butlletins digitals i mitjans audiovisuals d'institucions sectorials de referència:
 ASEBIO: Boletín Perspectivas (mensual)
 APTE: Revista Apte Techno (trimestral) + NewsAPTE (mensual)
Programa de Difusió de la Ciència
• Participació en la preparació en les activitats del Programa de Difusió de la Ciència (gestió de tallers,
alumnes, tutors, etc.)
REQUISITS:
• Ser estudiant del Màster en Comunicació Científica i poder subscriure un conveni de pràctiques
• Nivell C de català
• Nivell alt d’anglès
S'OFEREIX:
• Integrant-se dins l’àmbit de la Comunicació Científica en una institució de reconegut prestigi
• Dur a terme pràctiques remunerades mitjançant la signatura d’un Conveni de pràctiques
Les persones interessades enviar CV i carta de presentació a:
borsadetreball@pcb.ub.cat
Indicar referència COM-CIENTIF

